
Hoje em dia as queixas 

referentes aos problemas 

de memória têm 

crescido muito. Mas as 

pessoas precisam fi car 

atentas para a diferença 

entre falta de atenção e 

a perda de memória

A falta de atenção ocorre 
quando a informação 
não é armazenada, não 

“entra na memória”. Já a perda 
de memória acontece quando a 
informação é “perdida”, como o 
esquecimento do nome de pa-
rentes, por exemplo. O estresse 
e a depressão são fatores que 
infl uenciam muitas vezes na fal-
ta de atenção. A alimentação e 
a pratica de exercícios também 
são importantes para manter a 
memória em dia.

A hipertensão, o colesterol 
alto, o tabagismo e o álcool são 
fatores de risco para a perda da 
memória, pois todos começam 
a acelerar o processo de enve-
lhecimento das artérias. O pro-
cesso começa com a obstrução 
nas micro artérias, ocasionando 
perda de sangue em regiões do 
cérebro, causando pequenas 
isquemias e assim os neurônios 
fi cam sem nutrientes e morrem. 
Por isso é importante praticar 
atividade física que ajuda a 
diminuir os fatores de risco, 
promove maior vascularização 
cerebral e assim aumentar a 
ação dos neurotransmissores.

Ficar atento a alguns sinais 
pode ajudar na prevenção da 
alteração da memória. A partir 
dos 65 anos é o período que ge-
ralmente este problema começa 
a ocorrer. É importante reparar 
se a pessoa esquece fatos re-
centes. Depois se esquece de 
eventos mais antigos. Se não 

lembra onde deixou objetos 
e/ou se esquece do nome das 
pessoas. Esses são alguns si-
nais do problema. Muitas vezes 
sinais de uma demência na fase 
inicial podem ser confundidos 
com depressão.

Um fator muito importante é a 
qualidade do sono. Ter um sono 
completo com todas as fases 
ajuda a memória. A fase REM 
aumenta a atividade cerebral, 
o que é essencial para a codi-
fi cação de informações úteis. 
O sono é um recuperador de 
energias. Ele ajuda a levar mais 
energia para os neurônios, pro-
movendo as sinapses. O cérebro 
tem proteínas que se ligam aos 
neurônios e quando acontece a 
diminuição das sinapses (que é 
a ligação entre os neurônios), 
acontece a perda de memória, 
que é uma limitação na comu-
nicação entre os neurónios. A 
falta de sinapse faz com que os 
neurónios fi quem sem energia 
e comecem a morrer.

Não existe remédio para re-
verter a perda de memória. Hoje 
os medicamentos servem para 
tentar evitar a piora da morte 
dos neurônios. As medicações 
estimulam os neurotransmisso-
res no cérebro. E ao contrário 
do que muita gente pensa, o 
café não prejudica a memória. 
Estudos comprovaram que a 
cafeína tem efi cácia na “fi xação” 
da memória. Agora os estudos 
estão voltados para interpretar 
como a cafeína atua em cada 
parte da memória, uma delas é 
o hipocampo.

(*) - Especialista na prevenção do AVC, 
é membro da Academia Brasileira 
de Neurologia; do Departamento 

Científi co de Doppler Transcraniano; 
do Departamento Científi co de 

Acidente Vascular Cerebral; fundador 
da Associação de Neurologistas do 

Estado do Rio de Janeiro.

Por que perdemos
 a memória?

André Gustavo Lima (*)
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8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CAIO CEZAR RODRIGUES DO PRADO, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 28/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jair Adolfo do Prado e de Marcia Regina 
Geraldi Prado. A pretendente: ARAUÁ THOMA DE OLIVEIRA, profi ssão: agente de 
viagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Erumby de Almeida Oliveira e de 
Silvia Maria Thoma de Oliveira.

O pretendente: FABIO OKASAKI CINTRA, profi ssão: policial militar, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 27/11/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdredo Cintra e de Elza Okasaki Cintra. A 
pretendente: LIGIANNE CID DE PINHO MONTEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 18/03/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo de Pinho Monteiro e de Lina Cido 
de Pinho Monteiro.

O pretendente: CARLOS DIOGO LOPES, profi ssão: microempresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus - SP, nascido aos: 15/06/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alves Lopes e de Rosana Cristina 
Ferreira da Silva Lopes. A pretendente: LAÍS KHARLAKIAN, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
25/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Paulo Jacques Kharlakian 
e de Idê Gama Monteiro Kharlakian.

O pretendente: PABLO BLEND CORREIA DE LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 07/09/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Barbosa de Lima e de Ivani-
ce Maria Correia da Silva. A pretendente: VERÔNICA PIAUILINO DA SILVA SERGIO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, 
nascido aos: 14/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adhemar 
Sergio Junior e de Lucivania Piauilino da Silva Sergio.

O pretendente: ESTEVAN EDUARDO DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/08/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulino Francisco de Souza e de Maria de 
Lourdes Justino de Souza. A pretendente: FERNANDA CAMARGO DA SILVA, profi ssão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 
18/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio da Silva Filho 
e de Marli Camargo da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SILVA DE SANTANA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/02/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdomiro Reis de Santana e de Patricia 
Aparecida Silva. A pretendente: FABIOLA DA ROCHA VIEIRA, profi ssão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/07/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Gadelha Vieira e de 
Francisca Jesuina da Rocha.

O pretendente: RAFAEL BAGANHA VICTAL, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar -SP, nascido aos: 04/12/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rui Benedito Victal e de Silda 
Pereira Baganha Victal. A pretendente: CLAUDIANA CANDIDO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Graça Aranha - MA, nascido aos: 18/10/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de 
Maria Candido da Silva.

O pretendente: MÁXIMO PINHEIRO BARBOSA SANTOS, profi ssão: corretor de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/03/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maximo Antonio Barbosa Santos e de Lezeni 
Pinheiro dos Santos. A pretendente: FERNANDA CECATO NICOLÁU, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido 
aos: 15/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Nicoláu 
Neto e de Bernadete Cecato Nicoláu.

O pretendente: IGOR VIRGINIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 31/05/1991, 
residente e domiciliado São Paulo - SP, fi lho de Igor Virginio dos Santos e de Rosemeire 
Fernandes dos Santos. A pretendente: JÉSSICA GARDÊNIA DE PAIVA FERREIRA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, nascido aos: 13/10/1993, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de 
Ubirajara Ferreira da Costa e de Gilleide Ferreira de Paiva.

O pretendente: ALEXANDRE MAGNO GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Amargosa - BA, nascido aos: 10/09/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Borges de Oliveira e de 
Maria Lucia Gomes dos Santos. A pretendente: NILZA DAS DORES PINTO, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guiricema - MG, nascido 
aos: 24/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Pinto 
e de Maria das Dores Damasceno Pinto.

O pretendente: MARCELO SOUZA DO CARMO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 10/07/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Abidora Gonçalves do Carmo e 
de Marinalva Francisca de Souza. A pretendente: LARISSA BERGAMIN DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 22/07/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo Alfredo 
Pereira da Silva e de Giselly Joriangel Roberta Dias Bergamin.

O pretendente: GABRIEL ALMEIDA BORGES, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 07/04/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Airton Carlos Almeida Borges e de Maria 
Izilda Almeida Borges. A pretendente: TAÍS FONSECA MANTILLA, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, nascido aos: 05/12/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Sergio Mantilla Barra e de 
Cecilia Grant Fonseca Mantilla.

O pretendente: IVAN AUGUSTO SAID, profi ssão: professor de educação fi sica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 28/08/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Norberto Said e de Lucimar da Silveira 
Said. A pretendente: CAROLINA MAZZINE DE ALMEIDA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 11/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonidas de Almeida e de Nilce 
Mazzine de Almeida.

O pretendente: ESDRAS FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 30/07/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gladson Fernandes Gonçalves 
e de Maria Madalena Neres dos Santos Fernandes. A pretendente: LOUISE HAVENY 
COSTA ALVES, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: de Guanambi - BA, 
nascido aos: 05/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deumar 
Silva Alves e de Sieli Aparecida Costa Alves.

O pretendente: FABIAN DE ARAUJO PINHEIRO, profi ssão: educador fi sico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/07/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Osmir Lobão Pinheiro e de Eleonora Correia 
de Araujo. A pretendente: RENATA DOS SANTOS, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/03/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Felino Santana dos Santos e de 
Sonia Maria Barbosa da Costa.

O pretendente: BRENDAN TYLER KUTIN, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Van Nuys - Califórnia - EUA, nascido aos: 23/11/1985, residente e do-
miciliado na Califórnia - EUA, fi lho de Michael Stanley Kutin e de Leann Gail Rainforth. A 
pretendente: ANTONIELY ROSE DE OLIVEIRA BEZERRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Distrito de Jaraguá, Município de Maceió - AL, nascido 
aos: 04/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wesdras Alves 
Bezerra e de Maria Renadir Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUIZ ABREU MODOLO, profi ssão: técnico em segurança do 
trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, nascido aos: 27/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Modolo Vilera e de Norma 
Serra Abreu. A pretendente: LUCIANA MUNIZ LOMBA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Miracema - RJ, nascido aos: 23/02/1975, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jacinto Manoel de Figueiredo Lomba e de 
Elizabeth Muniz Lomba.

O pretendente: WILLIANS MAURICIO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 10/11/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luciomar Mauricio e de Maria de Fatia Mauricio. A preten-
dente: SHIRLEI DE OLIVEIRA MARÇAL, profi ssão: administradora de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 17/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gaspar Bispo Marçal e de Maria 
da Conceição Oliveira Marçal.

O pretendente: LEONARDO MELDONIAN TAKAKI, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 20/04/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Roberto Takaki e de Suzana Meldonian 
Takaki. A pretendente: ROBERTA MARINI DOS SANTOS, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bebedouro - SP, nascido aos: 26/01/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto dos Santos e de Marcia Marini 
dos Santos.

O pretendente: FABIANO CAMPOS DA CONCEIÇÃO, profi ssão: agente técnico 
administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
nascido aos: 23/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Valdemar da Conceição e de Selma Campos da Conceição. A pretendente: LILIANE 
ALCANTARA PORTO DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 28/07/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Geronimo dos Santos e de Lauriene 
Alcantara Porto dos Santos.

O pretendente: LEONARDO PISCIOTTANO LEITÃO, profissão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido 
aos: 22/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Heliomar 
de Amorim Leitão e de Iasmim Pisciottano Leitão. A pretendente: ISABELLA 
ORTEGA DA SILVA, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 01/01/1988, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de Rogerio Ferreira da Silva e de Maria Cecilia 
Ortega da Silva.

O pretendente: WILLIAM VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: instrutor de musculação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/04/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Vieira de Souza e de Janete de 
Almeida Vieira de Souza. A pretendente: ELISANGELA LOPES DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Crato - CE, nascido aos: 06/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Balbino dos Santos e de 
Maria Socorro Lopes dos Santos.

O pretendente: ANDERSON REIMBERG GOMES, profi ssão: auxiliar de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Campo Limpo Paulista - SP, nascido aos: 05/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Gomes e de Teresinha 
Reimberg Gomes. A pretendente: EGYDIA ROSA DA SILVA NETA, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 04/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Roque Rosa da Silva 
e de Alayde Gonçalves.

O pretendente: BRUNO MOREIRA ORI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 04/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Ori e de Rosangela Abdalla Moreira Ori. A pretendente: 
MARÍLIA FEITOSA DESIMONE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 05/06/1989, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Flávio Tadeu Desimone e de Nilma Cristina Feitosa de Souza.

O pretendente: GIOVANI FERREIRA MACHADO, profi ssão: agente de trânsito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/05/1964, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque Leite Machado e de Ivone Ferreira Ruas. A 
pretendente: ROSANA DA PENHA TAVEIRA FONTES, profi ssão: arquiteta, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 13/12/1961, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Odilon Fontes e de Elvira Taveira Fontes.

O pretendente: DARIO CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 07/01/1981, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angelo Soares de Oliveira e de Eunice Cardoso de 
Oliveira. A pretendente: GRACIELA GAY, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em El Soberbio, Provincia de Misiones - Argentina, nascido aos: 17/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Albino Gay e de Iraci Gay.

O pretendente: MICHEL MARCELO CAMPOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/01/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Teixeira Campos Filho e de Eunilde Ferreira Campos. 
A pretendente: PATRICIA KLEBES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Presidente Prudente - SP, nascido aos: 03/01/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Brunini Klebes e de Santa Cabral Klebes.

O pretendente: LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
01/07/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Juvanteny e 
de Ana Esmeralda Fradeschi Juvanteny. A pretendente: CAMILA JOSÉ DIAS, profi ssão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Guilherme - SP, nascido 
aos: 19/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fausto José Dias 
e de Eunice Aparecida Campos Dias.

O pretendente: DANIEL TAVARES ROCHA, profi ssão: gerente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 13/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Roberto da Rocha e de 
Penha Tavares da Rocha. A pretendente: HELENA RODRIGUES RIQUENA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 
14/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Riquena e de 
Carla de Cassia Rodrigues Riquena.

O pretendente: ROVILSON ALVES FERREIRA, profi ssão: pintor de autos, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cornélio Procópio - PR, nascido aos: 18/10/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Alves Ferreira e de Lourdes Ferreira de 
Souza. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Varginha - MG, nascido aos: 18/06/1944, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz de Souza e de América Marcelina.

O pretendente: RAFAEL CLAUDINO ROSA, profi ssão: técnico de telecom, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 13/10/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Rosa e de Shirley Claudino Rosa. A pretendente: ANA 
CLAUDIA LOPES DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mauá - SP, nascido aos: 20/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sebastião Ferreira de Souza e de Maria Clareti Lopes de Souza.

O pretendente: AILTON ROBERTO JUSTINO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 14/06/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Justino e de Alzira Calixto Justino. A 
pretendente: ROSÂNGELA BARRIOS, profi ssão: teleatendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, nascido aos: 18/05/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Barrios Antiquera e de Darcí Guandolini Barrios.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 11/04/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Ferreira de Oliveira e de Elzita Pereira 
de Oliveira. A pretendente: CINTIA DE ALMEIDA COSTA, profi ssão: instrumentadora 
cirurgica, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, nascido aos: 
21/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco Costa 
e de Elisabeth de Almeida Costa.

O pretendente: ALEXANDRE AFONSO ALVES DE MOURA, profi ssão: gerente industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, nascido aos: 17/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Fernando Alves de Moura e de Felisbina 
da Conceição Pires Afonso de Moura. A pretendente: AMANDA ACHNITZ PAGLIARINI, 
profi ssão: agente de aeroporto, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
nascido aos: 09/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton 
Pagliarini Junior e de Ione Souza Achnitz Pagliarini.

O pretendente: RENAN SALES LOMBARDI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/01/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Durvalino Lombardi e de Joana Sales de Oliveira. A pretendente: 
JULIANA QUINTEIRO PRIORELLI, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 16/09/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Henrique Priorelli e de Terezinha Aparecida Quinteiro Priorelli.

O pretendente: WALTER PRADO DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/02/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Waldemir Batista dos Santos e de Benta do Prado. A pretendente: 
DIVA MONTAGNANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, nascido aos: 21/11/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Divo 
Montagnana e de Maria das Dores de Paula Candido.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

O resgate de Erwin Tumiri, 
o técnico de voo da La-
Mia, mostra o boliviano 

lúcido, informando que está 
com dores nos braços e na colu-
na. Sob uma luz dos socorristas, 
Tumiri começa a gritar por seus 
companheiros de tripulação. 
“Alex, Ángel, David”, grita o 
homem. Alex Quispe era o 
outro técnico de voo no avião, 
encarregado pelo plano de voo 
a partir do aeroporto boliviano 
de Santa Cruz de la Sierra. Já 
Ángel Lugo também era um 
dos técnicos de voo enquanto 
Romel David Vacafl ores, assis-
tente de voo. Todos faleceram 
na tragédia.

Ao mesmo tempo, um socor-
rista pede para ele fi car calmo, 
não gastar energia e informa 
que as equipes estão procuran-
do por todos os sobreviventes. 
Tumiri é um dos sobreviventes 
que menos apresentou lesões 
sérias e já está fora da UTI. O 
jornal colombiano “El Tiem-

São Paulo - A demanda por transporte 
aéreo doméstico de passageiros regis-
trou queda de 5,64% em outubro de 2016 
na comparação com o mesmo mês de 
2015, informou ontem (1º), a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). Com 
o resultado, o setor aéreo brasileiro já 
registra 15 meses consecutivos de ret-
ração. No acumulado dos dez primeiros 
meses deste ano, a demanda doméstica 
acumula baixa de 6,32% frente igual 
etapa de 2015.

A oferta por transporte aéreo domés-
tico, por sua vez, diminuiu 5,6% em 
outubro em relação ao mesmo período 
do ano passado, na décima quarta baixa 
sucessiva do indicador. No ano, a oferta 
acumula redução de 6,08% ante janeiro 

a outubro de 2015. A taxa de aproveita-
mento das aeronaves em voos domésticos 
operados por empresas brasileiras fi cou 
em 79,2% em outubro de 2016, estável 
em relação ao mesmo mês de 2015. No 
período de janeiro a outubro de 2016, o 
aproveitamento doméstico foi de 79,8%, 
frente a 80% no mesmo intervalo do ano 
passado.

A Gol liderou o mercado doméstico em 
outubro, com uma participação, medida 
pelo indicador de demanda RPK, de 35,5%, 
acima dos 34,6% de sua principal concor-
rente, a Latam. A Azul fi cou em terceiro 
lugar em outubro, com 17,1% do market 
share, enquanto a Avianca Brasil registrou 
12,2% de participação. 

As empresas aéreas nacionais transpor-

taram um total de 7,256 milhões de pas-
sageiros pagos no mercado doméstico em 
outubro, o que corresponde a uma queda 
de 8,91% em relação ao mesmo mês de 
2015. No acumulado dos primeiros dez 
meses do ano, a quantidade de passage-
iros transportados soma 73,472 milhões, 
um recuo de 8,26% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Já a carga paga transportada no 
mercado doméstico foi de 28,506 mil 
toneladas em outubro de 2016, o que 
representou redução de 5,65% com 
relação a outubro de 2015. No ano, a 
carga paga doméstica transportada 
acumula redução de 7,44% em relação 
ao mesmo período de 2015, atingindo 
261,8 mil toneladas (AE).

Vídeo mostra resgate de 
sobrevivente da tragédia da Chape
A Polícia Nacional da Colômbia divulgou, na sexta-feira (2), um vídeo do resgate de um dos seis so-
breviventes da tragédia com o voo da Chapecoense

Erwin Tumiri foi uma das seis pessoas que sobreviveram ao 

desastre na Colômbia.

que Cobija fi ca a 2.065km da 
cidade de Medellín, uma folga 
bem grande na distância em 
relação ao máximo de autono-
mia da aeronave. No entanto, 
como o voo saiu de Santa Cruz 
de la Sierra, o trajeto tinha 
exatamente a mesma duração 
da viagem, cerca de 3 mil 
quilômetros em 4h22. Bonilla 
já havia ressaltado que, além 
de ser arriscado fazer uma 
viagem assim, o piloto feriu 
regras internacionais, que es-
tabelecem que é preciso ter 30 
minutos a mais de combustível 
para casos de emergência e a 
necessidade de uma segunda 
opção de pouso.

Além disso, uma funcionária 
da Aasana alertou o despachan-
te do voo, que entregou o plano 
com a rota, que era preciso 
mudar a rota para atender os 
requisitos de segurança, mas 
que ele não aceitou. Mesmo 
assim, o voo foi liberado pelos 
bolivianos (ANSA).
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po” informou que o plano de 
voo apresentado pela LaMia à 
Agência Nacional de Aviação da 
Bolívia (Aasana) era diferente 
do que foi apresentado para a 
agência colombiana.

“À Aerocivil, a companhia 
aérea deu uma permissão de saí-
da, apoiada pelas autoridades 
bolivianas, a partir da cidade de 

Cobija com destino a Rionegro 
[Medellín]. Descobrimos que, 
na realidade, ele veio de Santa 
Cruz, que é muito mais ao sul, 
quando o avião estava no espa-
ço aéreo colombiano”, disse o 
secretário de Segurança Aérea 
da Aeronáutica Civil, Fredy 
Bonilla.

O representante destacou 

Demanda por transporte aéreo doméstico caiu 5,64% em outubro


